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HYVÄÄ LOKAKUUN ALKUA!
Syksy on jo pitkällä ja loppuvuoden lomat ovat lähellä, joiden markkinointi on nyt
ajankohtaista. Kotimaan matkailun suosio on kasvanut maailmalla jyllänneen
pandemian myötä ja ulkomaiset asiakkaamme ovat nyt poissa. On aika pohtia mitä
suomalaiset kaipaavat lomillansa ja kuinka voimme tarjota sen heille.
Syyskuun

alussa

matkailumarkkinoinnin

työharjoittelijana

on

aloittanut

restonomiopiskelija Riitta Koivisto, joka on aktivoinut somelähettiläitä ja ollut myös
itse aktiivisessa roolissa Visit Äänekosken some-markkinoinnin ja blogin parissa.

MATKAILUN
ALUERYHMÄTAPAAMISET
Kokoonnumme

matkailun alueryhmissä

jälleen keskustelemaan ajankohtaisista
asioista

sekä

kehittämään

Alueryhmätapaamiset

on

alueittain,

voit

mutta

tulevaa.
jaoteltu
valita

aikataulujesi mukaan, mihin osallistut.
Huomaathan että kussakin tapaamisessa
käsitellään pääasiassa kyseisen alueen
asioita.
ALUERYHMÄTAPAAMISET
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TULE MUKAAN SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND OHJELMAAN
Tutustu Sustainable Travel Finland -sertifikaattiin ja lähde mukaan seitsemän
askeleen polulle. Kokoamme Äänekosken matkailuyrittäjät yhteen ja kuljemme
mukana matkassa, jotta polku ei tunnu liian raskaalta. Ilmottaudu mukaan
18.10.2020 mennessä, jotta pääset heti alusta alkaen mukaan yhteisiin tapaamisiin.
Lisätietoja saat matkailu@aanekoski.fi.
ILMOITTAUDU OHJELMAAN

BLOGISARJAT
Visit Äänekosken blogissa on syksyn
aikana aloiteltu blogisarjoja, joita on
tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.
Sarjat

tukeutuvat

PIILOSSA

-

aluemarkkinoinnin esitteeseemme, josta
on

nostettu

teemoja esiin.
LUE LISÄÄ

LOPPUVUODEN LOMAT
Syyslomat

ovat

charterlennot

jo
eivät

ovella,
nyt

mutta
lennätä

lomalaisia tuttuun tapaan Etelä-Euroopan
rannoille, vaan lomapuuhaa kaivataan
lähempää. Myös joululomien suunnittelu
on ajankohtaisesti monilla mielessä, kun
ulkomaanlomista

on

luovuttu,

eikä

pohjoiseen asti ajelu houkuttele.

MARKKINOINTIMAHDOLLISUUDET
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matkailullisesti

tärkeitä

ÄÄNIÄ FESTIVAALI
Uusi

monitaidetapahtuma

Festivaali

järjestetään

Ääniä

Äänekoskella

heinäkuussa 2021. Tapahtuma yhdistää
useita eri taiteen muotoja ja nostaa
esiin vahvaa paikallista luovien alojen
osaamista. Tuotantotiimi kutsuu mukaan
rakentamaan Ääniä Festivaalia.
LUE KUTSU

PÄIVITÄ TIETOSI
Koronaepidemia
syyssesonki

on

aukioloaikojasi.
kaikki

tietosi

sekä

kesänjälkeinen

voinut

muuttaa

Tarkistathan,

että

ovat

oikein

nettisivuillamme.
SIIRRY VISIT ÄÄNEKOSKEN
NETTISIVUILLE

SOSIAALINEN MEDIA
Sosiaalisen median tärkeyttä ei voi olla
korostamatta liikaa ja toivommekin,
että jokainen panostaa siihen omalta
osaltaan mahdollisimman paljon. Käy
kurkkaamassa

vinkit

somemarkkinointiin.
LUE LISÄÄ

KOETKO TARVITSEVASI TUKEA DIGIMARKKINOINTIIN?
KYLLÄ
EN
EN OSAA SANOA
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MATKAILUN AAMUKAHVIT
Matkailun

aamukahvit

järjestettiin

tiistaina 29.9. Äänehubilla. Tilaisuudessa
tarkasteltiin

matkailun

lukuja

sekä

keskusteltiin tulevaisuuden näkymistä.
Jos et päässyt paikalle, voit tarkastella
tiivistetysti tapaamisen pääkohtia.
MATKAILUN AAMUKAHVIT

TULEVAT TAPAHTUMAT
Kiinnostavia tapahtumia pyörii kokoajan
mm.

Äänehubilla,

joista

voit

saada

vinkkejä toimintasi kehittämiseen. Pysy
kartalla tulevista tapahtumista ja tule
mukaan verkostoitumaan!
LOKAKUU 2020

Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000
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Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste
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